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INGATI-AN BERBEADASARA

A Nyiregyh 6zi Egyetem - vagyonke zel6k6nt - mint B6rbead6 az 6llamhiztatt6sr6l sz6l6 2077 . 6vr

CXCV. 1o.,r6rry, ^ rremzeta vagyonr6l sz6l6 201,1. 6vi CXCU. torv6ny, valamint az 6l7ami

vagyonnal val6 gazdilkodisr6l szolo 254/2007. 6. 4.) I(orm. tendelet alapiiln rryiJt p6ly6zatot t
ki a kovetkez6 teriletlnek b6rbead6s6ra:

Az egys6g adataiz Nyiregyh6zi Egyetem koll6gium osszekot5 6piiletben tal6lhat6 ,,i6tsz6hiz",

,,'WC" 6s ,,konyha" elnevez6sii ternletet (B9)

Telephely, cim: H-4400 Nyiregyh6za, S6st6i nt31/b.
Funkci6: iizlethelyis6gl<talakttils|ra is alkalmas teriilet

Alapteriilet: 1'1.2 m2
K6zazei1n: A b6rl5t terhelik az izemeltet6ssel kapcsolatos koziizemi dijak, meiyeket

koteles a b6rleti dijon feliil megfrzetni.

A p6ly6zat alapj6n a nyertes p6ly6zoval b6tleti szerz6d6s keriil megkot6sre 7 6v hatilrozott

rd6txtamra QO21.6pdlis 01.. napiiltol2022. mitcius 31. napiii$'

A mfikod6shez sziiks6ges enged6ly ekbeszerz6se, a iogszabilyok, valamint 
^z 

egyetern vonatkoz6

szab 6ly zatatnak b etafiils B 6116 feladata.

B6d6nek a mfikod6s megkezd6se el6tt valamennyi izemeltet6shez sziiks6ges enged6lyt be kell

mutatnia B6rbead6 r6sz6te.

B6rbead6 a b6rleti iogviszony alatt szavatolja a helyis6gzavartalanhasznillat|t.

Az alaptetiletbe tartoz6 helyis6g takaitisa aB6i6 feladatiltk6pezi, a hulta{1k11ak osszeglTiit6se

(szelektiv hutlad6kgi,uit6 elhelyez6.se 6s iirit6se) szint6n aB6rl6 feladata. Sz6khelyk6nt a b6r16 nem

jelentheti be az tngatlant, de telephelyk6rit igefl'

86116 kotel es az ingatlanban vagy az rngatJanban tal6lhat6 vagyontltgyakban bekovetkezett, illetve

aB6rbead6nak aBdrl6.rugy "[iut-urott^r, 
vend6gei sz6nd6kos vagy gondaflan magatartasa 6ltal

okozott - 6s B6rbead6nak egy6b m6don meg flem t6fiil6 - k6rokat megt6riteni.

86115 koteles a legnagyobb gondoss6ggal birtokolni 6s haszn6lni a b6dem6nyt 6s minden

elv6rhat6 int6zked6lt ,i.ghorii ennek keret6ben. I(orl6tlanul felel6s mindazon k6r6tt, amely a

fenti kotelezetts6g6nek megszeg6s6b6l szlrmazlk'

86116 nem iogosult ar,:a, hogy a telies b6relt helyis6get akir izemeltet6ste, ak6r alb6rletbe

harmadik ,r"rriery.r"t tov-6bba"$a. A b6d5 mfikod6s6vel osszefiigg5 tev6kenys6gfi mis gazdaslgs

szerepl6 r1sz1ret6szteriilet hasztilatbaad6sa lehets6ges a 86115 teljes felel5ss6gv6llalasival'

A B6116 a B6rbead6 el6zetes ir6sbeli hozziilrulilsa n6lki.il a helyis6gen tatt6s vagy ideiglenes

1talakit1stnem v6gezh et. Az enged6lyezett 6talal4tas kolts6ge l<tz6r6lagB6rl6t terheli.

A b6rl6 koteles 2h6nap kauci6t a b6rlem6ny atzLd s-6tv1tel6igab6tbead6 r6sz6rc 6tutalni'

s_



Kiir6 fennt atla jogit, hogy
a nyertes pilyin6 visszal6p6se eset6n a pilyLzat soron kovetkez5 helyezetti6vel kosson

szerz6d6st,

a pillyizai felhiv6st indokl6s n6lkiil visszavonhatja, a hivatkozott jogszab6lyok alapi6n,

amelyr6l B6rbead6 a pllyizokat faxon, vagy elektronikus irton tdjlkoztatia,

a p 6ly 6zo 6ltal kozok adatokat ellen6izze,
egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbitsa a pillyizatthatiid6t.

A pillyizati aj6nlat 6rv6nyess6gi felt6telei:

o Pilyizonak 6tl6that6 szervezetnek kell min6siilnie. A megkovetelt igazol6si m6d: erre

vonatkoz6 nytlatkozat csatol6sa a p6ly5,zathoz, a mell6kelt minta szerint.

o Pdlyizoval szemben (az illlami vagyonr6l sz6l6 2007.6vi CVI. torv6ny 25. $-6ba foglalt

l<tz6r6 okok) az alilbbi felt6telek nem 6llnak fenn:

25. S (1) Attumi vagyon hasznosit6s6ra uiny.ul6 szerz6d6s nem kothet6 azzal, akt

a) cs6d- vagy felszimolisi e\6r6s, v6gelsz6molis, cinkotmdnyzatt ad6ss6gtendez6.si eli6tis alatt

6ll;
b) tev6kenys6g6t felfiiggesztette vagy akinek tev6kenys6g6t felftiggesztett1k;

cf az ad6zds rcndj6r6L sz6l6 torv6ny szerinti, hatvan rraprrill r6gebben lei6rt esed6kess6gri

koztartoziss al rendelkezik;

d.f az alibbi brincselekm6nyek elkcivet6se miatt bi.intetett el66let6:

tta) a 201,3.jfnius 3O-ighat6lyban volt, a Birntet6 Torv6nykonyvt6l sz6l6 1,978._6vi IV. torv6ny

iy. f"i.r"i Vr. .i-Zben meghatdrozott koz6let isztasilga elleni vagy XVII. fejezet6ben

meghatirozott gazdasdsi bfincselekm6ny,

dQ a Bfntet6 Torv6nylanyt 16l sz6lo 201,2.6vi C. torv6ny XXVII. Fejezet6ben meghatirozott

korrupci6s bfincselekmerry, XXXVIII. Feiezet6ben meghatdrozott p6nz- 6s b6lyegfotgalom

biztoiskga elleni bfincr.l"km6.ry, XXXX. Feiezet6ben meghatitozott kolts6gvet6st k6rosit6

b6ncselelrm6ny, XL. Feiezet6ben meghatdrozott p6nzmos6s, XLI. Feiezet6ben meghatirozott

gazd6lkodds rendj6t ,Lrt6 bffncsele'km6ny, XLII. Feiezet6ben meghatitozott fogyaszt6k

6rdekeit 6." ^ g idus6gi verseny ttsztasl'git s6rt6 bfincselekm6ny vagy XLIII' Feiezet6ben

meghatirozott lltott aiatszetzls 6s az rtform6ci6s rendszer elleni bfincselekm6ny;

ef"guzdirk d6 szervezetben vagy gazdasigr t6tsas6gban vezet6 tiszts6g betolt6s6t ktzdt6

ilgialkoz;,st6l eltilt6s hat6lya *li ai, ill"we akinek tev6kenys6g6t a iogl szem6llyel szemben

alkalmazhat6 biintet6iogi Lt6zked6sekr6l szol6 2007. 6vi CIV. torv6ny 5' S (2) bekezd6se

alap)in a bt6s6,gj oger6s it6let6ben korlitozta;

lf itt^^r.r^gyo, tusznorita, 6ra *6nywl6 kot6bbi - hirom 6vn6l nem r6gebben lezirul -
" 
Ltii,rArA un hriir adatot s z olg6lta to t t, 6s ez 6rt az eli1tisb ol 1<rz1rtik.

A megkovetelt igazolasi m6d: effe vona tkoz6 nylatkozat csatol6sa a p6ly6zathoz, a mell6kelt

minta szednt, u^l^rrio, ur, ^ t6nyt, hogy vele szemben nem 6ll fenn a 25' S (1)

bekezd6s d)ponti1ban meghat6rozott l<1z6rJ'ok, a p6ly6zo koteles hat6s6gi bizonyitvinnyal

tgazohi.

Erv6nyess6gi felt6tel tovilbbi a fenti felt6teleknek va16 megfelel6s 61 1 sfiks6ges igazolas

b"nyoit6s6ri tvl az al6bbi nytlatkozttok csatolis a, adatok feltiintet6se a p6ly6zatban:

A p6ly6zo adatatt (n6v, lakcim, Ievelez6si cim, gazdasilg| t6rcas6E eset6n c6g neve,

sz6khelye, k6Pvisel6 neve),

alil:rrisi cimP 6ld6nY mis olat6t,



c6g eset6n a v617a1koz6 nyilatkozata 
^rta 

vofl^tkoz6^n, hogy van-e folyamatban

villtozisbejegyz6si eljifisa (mell6kelt minta szerint),

a HUF-ban ftzetend6 havi b6rleti dij megjelol6se,

apillyizattfelt6teleketelfogad6nytlatkozat,
GDPR nytlatkozal
A minim6lis b6rleti dij m6rt6ke: 70.000,-Ft/h6

A b6rlem6ny helyszini bejirilsira 2027. mircius 09-6n (kedd) 10.00 6t6t6l van lehet6s6g,

taldkozds a postahivatal el6tti el6t6rben.

Egy6b rendelkez6sek:

bnillat id6pontia: 2027. mircius 26.

a bfuillaa6lvalamennyi p6ly 6zo ir6sban, elektronikus riton kap

s zerz 6d6skot6s : eredm6nyhirdet6s :utin azontal,
megkcitend 6 szetz6d6s tipusa: b6rleti szetzSdls,

hi6nyp6tl6s ta Y an lehet6s6g.

A p|lyizat benyujt6s6nak m6dia, hat6ideie:

tii€koztatist,

4400 Nyiregyhiza,

A pily1zat elbir6lSsa sor6n a p6ly6zatok tangsorolisakot alkalmazand6 6rt6kel6si szempont:

- legmagasabb 6t.

Az ellen6rt6k teliesit6s6re vonatkoz6 el6irisok:

- B6116 koteles a b6rleti dijat havonta el6te, a h6nap 10. rnpi6ig, a B6tbead6 6ltal

kibocs6tott szimla alap)6n, a szirtla k6zhezv6tel6t6l szimitott 30 banki napon beliil

B 6rb ead6 szimliiilta tott6n6 6tutal6s s al megfi z etni'

- B6rl6t terheli valamennyi , az izemeltet6ssel osszefiigg6 egy6b kolts6g.

I{elt: Nyire gyh6za, 2021. febrtdr 23.

N{ell6kletek:

1. -Llapraiz

2. A+Jilthat6silei nyilatkozat minta

3. Nyilatkozat viltoz6sbef egyz6sr6l minta

4. Nyrlatkozat az illlamivagyonr6l sz6l6 2007 ' 6vi CVI'

5. GDPR nyilatkozat

postai iton az al6bbi cimre: Nyiregyh6zi Egyetem I{ancell6ria,

S6st6i u. 31/b.(Halk6n6 dr. Rudolf Eva kancellilr r6.sz6re),

z6rt b o it6kb an,,P 6ly 6zat teriile t b 6d6s 6re " felirat feltiintet6 s 6vel,

bead6 si hat6dd6 (be6rkez 6s) : 2027 - mdrcius 24.

torv6ny 25. $-6ban foglaltkizfu6 okok fenn nem 6ll6s6r6l


